
 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

депутата Київської міської ради VIII скликання 

Голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» 

Гусовського Сергія Михайловича 

Про виконання депутатських повноважень 

за період 01.12.2015 – 01.12.2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сергій Гусовський народився  

09 листопада 1966 року в Києві. 

Освіта 

Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище,  

Московський державний університет 

Професійний досвід 

від 2001 р. донині – власник мережі 

«Ресторани Сергія Гусовського», 

підприємець, заступник директора 

ТОВ «Еф Джи Арі Юкрейн” 

1995 – 2001 рр. – інвестиційно-

девелоперська діяльність 

1992 – 1995 рр. – телекомунікації та 

супутниковий зв’язок системи Inmarsat 

1988 – 1992 рр. –  інженер науково-

дослідницької лабораторії у Центрі 

підготовки космонавтів ім. Ю. Гагаріна 

Політичний досвід 

Член партії «Об’єднання «Самопоміч», 

депутат Київської міської ради VII 

скликання, голова фракції «Об’єднання 

«Самопоміч» у Київській міській раді. 

Громадська діяльність 

Ініціатор та активний учасник 

багатьох громадських та благодійних 

проектів, серед яких головним 

напрямом є освітнє меценатство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Виконання повноважень депутата Київської міської ради здійснюється на 

громадських засадах, і передбачає наступні напрямки: 

 

1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян; 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної 

комісії до якої обрано депутата; 

3. Праця в дорадчих органах Київської міської ради, робочих та експертних 

групах; 

4. Робота з депутатською фракцією. 

5. Проекти рішень. 

6. Пріоритети на 2017 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Зв’язок з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян  

На території міста Києва працює депутатська приймальня Гусовського С.М. 

Адреса приймальні вул. Басейна 1/2а, другий поверх, кабінет №7. За рік роботи 

проведено 24 депутатських прийоми на яких було прийнято близько 140 

громадян.  

Для отримання додаткової інформації щодо графіку роботи цієї або інших 

депутатських приймалень в місті Києві зателефонуйте будь ласка, за номером 

(044) 338-58-78. 

 

 

 

 

 

 

На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації, скарг 

і пропозицій, було направлено: 315 депутатських звернень та 20 депутатських 

запитів. 

Сергій Гусовський координував процес розбудови громадських та юридичних 

приймалень в місті Києві, внаслідок чого кількість приймалень зросла з 13 в 

2015 році до 25 приймалень станом на грудень 2016 року. Загалом до всіх 

громадських та юридичних приймалень звернулось 3850 мешканців міста 

Києва. 
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Основні резонансні питання, до вирішення яких долучився Сергій Гусовський: 

1. Захист інтересів та надання юридичної підтримки мешканцям 

Оболоні у зв’язку з будівництвом торгово-розважального центру на перетині 

вулиць Героїв Дніпра та Оболонського проспекту в Оболонському районі м. 

Києва. Зокрема, під час проведення громадських слухань 29.09.2016 надав 

допомогу у підготовці протоколів громадських слухань. В Київській міській 

раді активно відстоює інтереси мешканців, які виступають проти забудови цієї 

земельної ділянки. Наразі, Сергій Гусовський ініціював створення на базі 

Київської міської ради, робочої групи, яка має надати пропозиції щодо 

вирішення цієї конфліктної ситуації; 

2. Долучився до вирішення питання, стосовно земельної ділянки на 

якій розташований Перинатальний центр міста Києва. Суть проблеми полягає 

у тому, що земельна ділянка, на якій розташований вищезазначений центр, 

була передана забудовнику в оренду для будівництва. Наразі відбувається 

дослідження документації і пошук шляхів вирішення цієї ситуації. 

3. Проведення виборів до органу самоорганізації населення «Комітет 

мікрорайону «Совки». За зверненням ініціативної групи мешканців, які 

бажали змінити неефективне керівництво ОСНу, Сергій Гусовський надав 

юридичну підтримку в проведенні конференції жителів ОСН «Совки». В 

результаті, було обрано новий керівний склад ОСНу, який в 2016 році виграв 

міський конкурс проектів з підтримки ОСНів.( старе керівництво протягом 

останніх 5 років навіть не брало в цьому конкурсі участь); 

4. Подав позовну заяву до Окружного адміністративного суду м. 

Києва про визнання протиправними дій (бездіяльності) Київського міського 

голови і заступника міського голови – секретаря Київської міської ради  та 

визнання незаконними та скасування рішень Київської міської ради 

№309/1313 від 27 жовтня 2016 року «Про внесення змін до Програми 

економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 60/60» і № 

310/1314 від 27 жовтня 2016 року «Про внесення змін до рішення Київської 

міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 

2016 рік». 

  



 

 

 

 

 

 

Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста 

Києва, що фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської 

міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих 

програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана 270 

малозабезпеченим особам відповідно до їх звернень. Також, було надано 

кошти на вирішення інфраструктурних проблем дошкільних навчальних 

закладів Дарницького  району і навчальних закладів Печерського району міста 

Києва. 

 

 

 

  

500 тис. грн

200 тис. грн                        
Закупівля меблів та 
інвентарю для шкіл 
та дитячих садочків

300 тис. грн.                
Допомога 
малозабезпеченим 
верствам 
населення

Напрями використання коштів Програми вирішення 

депутатами Київради соціально-економічних проблем, 

виконання передвиборчих програм та доручень виборців 



 

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та 

засіданнях постійної комісії 

Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської 

міської ради VIII скликання було проведено 20 пленарних засідання. 

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регіональних та міжнародних зв’язків 

Рішенням Київської міської ради, Сергія Гусовського було призначено до 

складу постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та 

міжнародних зв’язків. 

Для попереднього розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, 

розробки проектів рішень, здійснення контролю за виконанням рішень 

Київради та актів КМДА, у Київраді функціонують постійно діючі комісії, 

кожна з яких має своє галузеве спрямування. З початку роботи Київради VIII 

скликання за активної участі Сергія Гусовського було проведено 30 засідань 

постійної комісії. Депутат був присутній на 28 засіданнях комісії, взяв 

безпосередню участь у розгляді питань порядку денного, що виносились на 

розгляд комісії у 2016 році. З матеріалами роботи комісії та всіма протоколами 

засідань всі охочі можуть детально ознайомитись на сайті Київради у 

відповідному розділі за посиланням http://kmr.gov.ua/uk/comisii/26 

У межах роботи комісії, Сергій Гусовський: 

1. Підтримував рішення направленні на розвиток самоврядування в м. 

Києві; 

2. Підтримував органи самоорганізації населення в м. Києві; 

3. Проаналізував та вніс зміни в міську цільову програму «Сприяння 

розвитку громадянського суспільства на 2017-2019 роки» які стосуються 

раціонального використання бюджетних коштів м.Києва; 

4. Очолив робочу групу по доопрацюванню проекту рішення «Про 

внесення та розгляд місцевих ініціатив у м.Києві» в результаті якого 

територіальна громада м.Києва отримала реальну можливість виносити 

питання в порядку місцевої ініціативи; 

5. Ініціював відновлення реального місцевого самоврядування в місті 

Києві, шляхом подання трьох проектів рішень, які мали на меті відновлення 

діяльності районних у місті Києві рад; 

6. Спільно з народними депутатами України ініціював законодавчу 

ініціативу щодо внесення змін до Закону України «Про столицю України – 

місто - герой Київ».  

http://kmr.gov.ua/uk/comisii/26


 

3. Праця в дорадчих органах Київської міської ради, 

робочих, експертних групах. 

Під час здійснення депутатських повноважень, Сергій Гусовський долучався 

до доопрацювання системно важливих документів, зокрема він входив до 

складу робочої групи, яка займалась актуалізацією «Стратегії розвитку міста 

Києва на 2025 року». Під час засідань Сергієм Гусовським було подано біля 15 

правок до цього документу, які були підтримані робочою групою. 

 

Як член Постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних і 

міжнародних зв’язків Сергій Гусовський працює над розробкою нового 

Статуту територіальної громади міста Києва разом із представниками 

Київської міської державної адміністрації. 

 

Як основний ініціатор відновлення районних у місті Києві рад увійшов до 

складу робочої групи при КМДА по напрацюванню механізмів утворення і 

функціонування райрад в місті Києві. 

 

  



 

4. Робота з депутатською фракцією. 

Координував розробку спільних планів роботи депутатської фракції, Київської 

міської та районних партійних організацій, а також громадських організацій 

«Об’єднання «Самопоміч».  

 

Провів 45 засідань депутатської фракції, з яких 6 – виїзних засідань. 

Брав участь у 8 спільних засіданнях з депутатською фракцією «Об’єднання 

«Самопоміч» у Верховній Раді України. 

 

  



 

5. Проекти рішень 

Зареєстровані проекти рішень: 

1. Проект рішення Київської міської ради №4873 (Про затвердження 

Положення про громадський бюджет міста Києва ); 

2. Проект рішення Київської міської ради №4643 (Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджету 

міста Києва на 2016 рік" ); 

3. Проект рішення Київської міської ради №3736 (Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 787/1651 "Про 

управління районами міста Києва" ); 

4. Проект рішення Київської міської ради №2044 (Про звернення депутатів 

Київської міської ради до Президента України та Верховної Ради України ); 

5. Проект рішення Київської міської ради №1568 (Про звернення депутатів 

Київської міської ради до Центральної виборчої комісії ); 

6. Проект рішення Київської міської ради №991 (Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 787/1651 "Про 

управління районами міста Києва"); 

7. Проект рішення Київської міської ради №712 (Про звернення депутатів 

Київської міської ради до Президента України та Верховної Ради України); 

8. Проект рішення Київської міської ради №380 (Про внесення змін до 

рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 "Про бюджет 

міста Києва на 2016 рік" ); 

9. Проект рішення Київської міської ради №374 (Про затвердження 

обов'язкового переліку інформації для публікації на офіційному веб-сайті 

виконавчого органу Київської міської ради "Київської міської державної 

адміністрації) та офіційних веб-сайтах суб'єктів господарювання комунальної 

власності міста Києва). 

Прийняті Київрадою рішення: 

1. Рішення Київської міської ради №579/579 (Про Регламент Київської 

міської ради ); 

2. Рішення Київської міської ради №317/317 (Про внесення змін у додаток 

до рішення Київської міської ради від 23 липня 2015 року № 787/1651 "Про 

управління районами міста Києва"). 

  



 

6. Пріоритети на 2017 рік 
 

1. Розвиток громадянського суспільства шляхом прямого контакту з 

громадськістю; 

2. Відновлення реального місцевого самоврядування в місті Києві; 

3. Законодавчі ініціативи у розробці нового закону України про столицю. 

4. Зміна системи управління в м.Києві; 

5. Розвиток дворівневої системи місцевого самоврядування, з поступовим 

переходом до трирівневої системи за Європейським прикладом.  

 


